
S M L O U V A

O poskytování a vyúčtování finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR k zabezpečení projektu 
„Státní podpora sportu 2013“ 

Program V – Organizace sportu

I.

Smluvní strany

Jihomoravský svaz stolního tenisu o.s.
Kounicova 685/20
602 00 Brno
IČO: 01286391
zastoupené předsedou sdružení – Richard Brhel
Bankovní spojení: Fio banka, č. ú.  2500403139 / 2010
Číslo registrace stanov u MV ČR: VS/1-1/91234/12-2
/dále jen JmSST nebo poskytovatel/

a
 

Příjemce dotace:
Sídlo (adresa):  
IČO:  
Bankovní spojení:         
Statutární zástupce:  
Číslo registrace stanov u MV ČR:
/dále jen příjemce/    

II.
Úvodní ustanovení

1. Příjemce dotace prohlašuje,  že  je  neziskovým  sportovním sdružením (klubem)  s  vlastní  právní 
subjektivitou.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR k zabezpečení 
projektu „Státní podpora sportu 2013“, z programu V – Organizace sportu, přidělených poskytovateli 
Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  České  Republiky  pod  číslem  rozhodnutí 
502013_5_136_A. Výše finančních prostředků byla pro příjemce stanovena na základě rozhodnutí 
Výkonného výboru JmSST ze dne 26.9.2013.

2. Pro rok 2013 byla příjemci schváleny finanční prostředky v celkové výši …............................,-Kč na 
projekt „Talentovaná mládež“

IV.
Práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce se  zavazuje,  že  dotaci  použije  v  souladu  s  účelovým  určením,  výhradně  pro  činnost 
související se stolním tenisem, a dle metodiky vyhlášené MŠMT pro dané období.

2. Příjemce je povinen dodat poskytovateli následující  dokumenty:
1. kopii stanov s vyznačením čísla jednacího jejich registrace u Ministerstva vnitra ČR,
2. ověřenou kopii o přidělení IČ, 
3. ověřenou kopii  smlouvy o zřízení  běžného účtu vedeného v českých korunách u peněžního 

ústavu.



3. Příjemce se zavazuje k povinnosti vedení účetnictví od 1.1.2013 ve smyslu zákona č.563/1991 Sb. 
o účetnictví  (tzv. „podvojným“ způsobem) a dále se zavazuje,  že v případě porušení  povinnosti 
vedení  „podvojného“  účetnictví  od  1.1.2013  ve  smyslu  zákona  č.563/1991  Sb.  o  účetnictví,  je 
připraven na vyzvání bez odkladu vrátit JmSST veškerá peněžní plnění poskytnutá na základě této 
smlouvy zpět  a uhradit veškerá penále a další  škody, které vzniknou JmSST v důsledku neplnění 
této povinnosti . 

4. Příjemce zajistí využití obdržených finančních prostředků dle této smlouvy do 31.12.2013 s tím, že 
vyúčtování  příjemce  předloží  JmSST  na  oficiálním  formuláři  nejpozději  do pátku  15.11.2013, 
včetně tiskových nebo datových výstupů z účetnictví příjemce, které osvědčí podvojnost  
účetních  zápisů.  Doklady  prokazující  využití  těchto  finančních  prostředků  musí  být  viditelně 
označeny, čitelné a kompletní. JmSST si vyhrazuje právo neuznat pro vyúčtování doklady neúplné, 
nečitelné  nebo  jinak  formálně  vadné.  Vyúčtování,  včetně  všech  fotokopií  původních  účetních 
dokladů předá osobě zodpovědné za vyúčtování v JmSST (paní Jana Pijáčková, tel. 603 519 853 
nebo Richard Brhel, tel. 777 239 083).  Nevyčerpané finanční prostředky poukáže příjemce na  
účet JmSST tak, aby byly na účet JmSST připsány nejpozději do  17.12.2013. Za vyúčtování v 
plném rozsahu zodpovídá statutární zástupce příjemce .

5. Příjemce je povinen označit účetní doklady, které uplatňuje do vyúčtování číslem rozhodnutí MŠMT 
ČR o přidělení dotace: 502013_5_136_A.

6. V případě, že vyúčtování nebude příjemcem provedeno a předloženo v daném termínu, nebudou 
příjemci poskytnuty žádné příspěvky ze státního rozpočtu ČR v následujícím kalendářním roce a 
bude vůči němu uplatněna smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den z prodlení. Tato sankce 
nenahrazuje právo JmSST vymáhat případnou škodu způsobenou příjemcem v případě nedodržení 
povinností  využívat tyto finanční prostředky v souladu s účelovým určením  a dle ustanovení  této 
smlouvy. 

7. Příjemce je povinen umožnit  pověřeným pracovníkům JmSST průběžnou i namátkovou kontrolu 
použití obdržených finančních prostředků ve sledovaném období.

8. Příjemce nahlásí bez zbytečného odkladu JmSST veškeré změny (bankovní spojení, adresa sídla, 
změna statutárních orgánů) a dalších záležitostí podle zákona.

 

Článek V.
Práva a povinnosti JmSST (poskytovatele)

1. JmSST poskytne příjemci částku dle ustanovení  této smlouvy, výše částky je stanovena v čl. II, bod 
2. Při případném mimořádném regulačním opatření v čerpání výdajů státního rozpočtu je JmSST 
oprávněno částku alikvotně krátit. Specifikace využití dotace je uvedena ve formuláři na vyúčtování 
dotace.

2. JmSST je povinno na základě včas předložených podkladů ze strany příjemce (čl.  III.,  bod 5.) 
provést souhrnné vyúčtování státní dotace a předat je ve stanoveném termínu ČAST.

3. JmSST je oprávněno ke kontrolní činnosti u příjemce kdykoliv během trvání smlouvy i v průběhu 
následujících pěti let, tedy do 31.12.2018. O průběhu kontrolní činnosti je pověřená osoba JmSST 
povinna sepsat zápis za přítomnosti statutárního zástupce příjemce nebo jím pověřeného zástupce. 
V případě, že budou v průběhu trvání této smlouvy zjištěny závažné nedostatky při využití dotace 
(např. nerespektování účelového určení dotace), je JmSST oprávněna zastavit další financování a 
písemně vyzvat příjemce k nápravě nebo k vrácení již poskytnutých finančních prostředků, a to do 3 
pracovních dnů od data doručení výzvy  příjemci.

4. JmSST se zavazuje ohlásit  příjemci nejpozději  do 14 dnů od data zveřejnění  jakoukoliv  změnu 
financování projektu ze strany MŠMT nebo ČAST.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna  ustanovení  této  smlouvy  se  řídí  platnými  finančními  předpisy,  metodikou  a  účelovým 
určením dle  MŠMT a ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2013 do 31.12.2013 a nabývá účinnosti dnem 
podpisu smluvních stran.

3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemně formou dodatků ve shodě smluvních 
stran.

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom.



5. Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:
a) dokument MŠMT „Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti 

sportu“ z 12.11.2012,
b) tabulka pro vyúčtování.

6.  Platnost smlouvy končí:
a) ukončením smlouvy,
b) v případě  změny  financování  Ministerstvem  školství,  tělovýchovy  a  mládež  nebo  ČAST  dnem 

změny.

V Brně dne …..................................

..................................................        .................................................
           Richard Brhel, předseda VV JmSST                    statutární zástupce příjemce


